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OGÓLNE WARUNKI NAJMU LOKALI W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSÓB PRAWNYCH DOM 
 

1. Niniejsze ogólne warunki najmu mają zastosowanie do wszystkich stosunków (umów) najmu lokali mieszkalnych lub 
usługowych oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w zarządzie, posiadaniu, 
władaniu lub innej każdej innej formie dysponowania Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM [dalej 
„Spółdzielnia”], zwanych dalej łącznie „lokalami”.  

2. Niniejsze ogólne warunki najmu stosuje się w zakresie w jakim nie są sprzeczne z wyraźnym, bezwzględnie 

obowiązującym przepisem prawa, bądź z wyraźnym zapisem konkretnej umowy najmu. 
3. Z tytułu używania lokalu Najemca jest obowiązany uiszczać Spółdzielni czynsz w wysokości obowiązującej w 

mieszkaniowym zasobie Spółdzielni, ustalanej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Wysokość czynszu obowiązującego na 
dzień zawarcia umowy określa się w umowie najmu.   

4. W czynsz najmu nie jest wliczony jakikolwiek koszt świadczeń związanych z eksploatacją lokalu typu: wywóz odpadów 
(śmieci), udostępnienie pojemników na odpady, odprowadzanie ścieków, dostarczanie wody, energii, usług 
telekomunikacyjnych, podatków, ubezpieczenia lokalu i części wspólnych nieruchomości,  itp. Na pokrycie tych kosztów 
Najemca, jeżeli nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług (nie dotyczy 

ubezpieczenia lokalu i części wspólnych, które to umowy ubezpieczenia będą zawierane przez Spółdzielnię), jest 
obowiązany uiszczać Spółdzielni, niezależnie od czynszu, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu (opłaty 
niezależne od Spółdzielni). Opłaty niezależne od Spółdzielni Najemca uiszcza w formie zaliczek skalkulowanych na 
podstawie przewidywanych kosztów świadczeń, których dotyczą. Wysokość zaliczek obowiązująca na dzień zawarcia 

umowy określana jest w jej treści. W okresie najmu wysokość zaliczek podlega aktualizacji (zmianie) w drodze pisemnego 
powiadomienia przesyłanego przez Spółdzielnię. W ten sam sposób Spółdzielnia zawiadamia o wysokości nowych 
zaliczek (na poczet kosztów świadczeń, z których Najemca rozpoczął korzystać w okresie najmu). Rozliczenie zaliczek 
następuje okresowo w oparciu o ustalone przez Spółdzielnię zasady (regulaminy),  z zachowaniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Opłaty niezależne od Spółdzielni zmieniają się wraz ze stosowną zmianą: prawa miejscowego, cen dostawców mediów, 
usług komunalnych itp. ze skutkiem na dzień, od którego zmiana taka obowiązuje (została wprowadzona przez 
dostawcę/usługodawcę). Poza opłatami niezależnym od Spółdzielni, Spółdzielnia pobiera opłaty na pokrycie 
przypadających na nieruchomość kosztów sprawowanego zarządu, odpisy na remonty,  fundusz rezerwowy, podatku od 

nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, inne koszty części wspólnych oraz spłatę kredytu.   
6. Pełnoletni domownicy zamieszkali wraz z Najemcą ponoszą solidarną odpowiedzialność za czynsz i inne należne opłaty. 
7. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować Spółdzielnię o wszystkich okolicznościach mających wpływ na 

wysokość czynszu i opłat. W szczególności Najemca ma obowiązek powiadamiać Spółdzielnię na piśmie o każdorazowej 

zmianie ilości i danych dotyczących osób, które zamieszkują z nim w lokalu, w terminie 7 dni od zaistnienia takiej zmiany. 
W braku powiadomienia Najemca ponosi negatywne skutki swego zaniedbania, a w szczególności nie może domagać się 
skorygowania obciążeń z tytułu kosztów/opłat, których wysokość uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących w 
lokalu za okres poprzedzający ww. powiadomienie. Niezależnie od powyższego Najemca jest obowiązany do dnia 31 
stycznia każdego roku do złożenia aktualnego oświadczenia dotyczącego osób zamieszkujących wraz z nim w lokalu przy 

użyciu formularza dostarczanego przez Spółdzielnię. 
8. Najemca jest obowiązany poinformować Spółdzielnię na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania. Najemca 

jest obowiązany do poinformowania Spółdzielni o każdej zmianie danych (personaliów) swoich oraz osób, które 
zamieszkują wraz nim w lokalu, niezwłocznie po ich nastąpieniu. 

9. W przypadku rozwiązania umowy najmu, jeżeli Najemca ulepszył lokal, Spółdzielnia, w braku odmiennej umowy, może 
według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo 
żądać przywrócenia stanu poprzedniego.  

10. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać 

obowiązującego regulaminu porządku domowego. Rażące lub uporczywe naruszanie regulaminu porządku domowego , 
w tym zwłaszcza obowiązków zachowywania ciszy nocnej, czystości i porządku, usuwania i segregacji odpadów, stanowi 
podstawę wypowiedzenia umowy najmu w trybie przewidzianym w pkt. 33 niniejszych ogólnych warunków najmu. 

11. Najemca jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego 
użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz 

otoczenie budynku. Do obowiązków Najemcy należy w szczególności:  
a) użytkowanie lokalu mieszkalnego wyłącznie w celach mieszkalnych, o ile przedmiot najmu stanowi lokal 

mieszkalny, 
b) utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,  

c) przestrzeganie zasad określonych w regulaminie porządku domowego,  
d) w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody Najemca jest zobowiązany 

niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia, chyba że obowiązek jej usunięcia spoczywa na najemcy - jeżeli 
lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności 

funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to straży pożarnej – również przy jej udziale, 
e) po wcześniejszym ustaleniu terminu Najemca powinien także udostępnić Spółdzielni lokal w celu dokonania :  

- okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia 
technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, 

- zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających Najemcę, 
f) chronić lokal przed zawilgoceniem powstałym na skutek niedostatecznego wietrzenia lub niedostatecznego 

nagrzewania. 
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12. Najemcę obciąża obowiązek utrzymania i bieżących napraw lokalu, w zakresie określonym w kodeksie cywilnym, a w 
szczególności naprawa i konserwacja: 

1)  podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, 
2)  okien i drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z wyminą tych mebli, 
3)  trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy 

wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów 

czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, 
4)  osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej, 
5)  pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, 
6)  etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt Spółdzielni, także 

jego wymiana, 
7)  przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich 

niedrożności, 
8)  innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych, w szczególności poprzez: 

a)  malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 

b)  malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych. 
Poza naprawami, o których mowa powyżej Najemca zobowiązany jest do naprawiania szkód powstałych z jego winy.  

13.  Odpowiedzialność Najemcy i pełnoletnich osób z nim zamieszkujących za powstała szkodę jest solidarna.   
14. Spółdzielnia nie jest zobowiązana do dokonywania napraw żadnych urządzeń, instalacji lub jakichkolwiek elementów 

wykonanych w lokalu przez Najemcę. Spółdzielnia odpowiada za dokonywanie napraw instalacji, urządzeń i wyposażenia 
lokalu wskazanych w protokole zdawczo – odbiorczym, o ile obowiązek ich naprawy nie spoczywa na Najemcy 
stosowanie do przepisów prawa lub postanowień niniejszych ogólnych warunków najmu. Jeżeli w czasie trwania najmu 
ujawni się potrzeba napraw, które obciążają Spółdzielnię, najemca powinien zawiadomić go o tym pisemnie i 

niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od ujawnienia się potrzeby naprawy. W braku takiego 
powiadomienia Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z okoliczności, o których nie został 
powiadomiony, a które dotyczą stanu lokalu, w tym ujawnienia się wad i usterek, braku lub ograniczenia przydatności do 
umówionego użytku. 

15.  Najemca zobowiązany jest do naprawiania szkód w lokalu powstałych z jego winy lub z przyczyn leżących po jego stronie, 
w tym wskutek działania jego domowników lub innych osób, które przebywają w lokalu z upoważnienia lub przyzwolenia 
Najemcy. 

16.  Podnajem lokalu w całości lub w części albo oddanie go w bezpłatne używanie wymaga uprzedniej zgody Spółdzielni 
wyrażonej na piśmie. 

17.  Najemca obowiązany jest zwrócić Spółdzielni lokal niezwłocznie po rozwiązaniu umowy najmu, w stanie 
niepogorszonym. Zwracany lokal winien być odnowiony przez Najemcę i na jego koszt (zakres odnowienia obejmuje 
malowanie ścian, udrożnienie odpływów, przywrócenie sprawności  wszystkich urządzeń zainstalowanych w lokalu). 
Najemca powinien również dokonać wszelkich obciążających go napraw lokalu. W chwili zdania lokalu Najemca 

zobowiązany jest doręczyć Spółdzielni zaświadczenie o braku zameldowania w lokalu jakichkolwiek osób.  Czynności 
zwrotu lokalu powinny być udokumentowane na piśmie, stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym, stanowiącym 
podstawę rozliczenia z Najemcą.  

18. Najemca obowiązany jest uprzedzić Spółdzielnię na piśmie o zamiarze zwrotu lokalu z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

Naruszenie powyższych obowiązków, a w szczególności faktyczne porzucenie (opuszczenie) lokalu bez powiadomienia o 
tym Spółdzielni, uprawnia Spółdzielnię do żądania od Najemcy opłat za używanie lokalu, w tym odszkodowania za 
bezumowne korzystanie z lokalu za okres do czasu formalnego wejścia Spółdzielni w posiadanie lokalu. 

19. W przypadku rozwiązania stosunku najmu, jeżeli okoliczności faktyczne świadczą, że mimo braku formalnego zwrotu 
lokalu stosownie do postanowień punktu poprzedzającego, doszło do jego faktycznego opuszczenia (porzucenia), a w 

szczególności, gdy wywiad środowiskowy (sąsiedzki) potwierdzi faktyczne i długotrwałe niezamieszkiwanie i 
nieprzebywanie Najemcy w lokalu, Spółdzielnię uważa się za upoważnioną przez Najemcę do wejścia do lokalu i objęcia 
jego posiadania, w tym także do przeniesienia z lokalu i zabezpieczenia porzuconych w nim ruchomości na koszt 
Najemcy. W przypadku nie uczestniczenia Najemcy w sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego końcowego, 

Spółdzielnia sporządzi protokół jednostronny, komisyjnie przy udziale co najmniej trzech osób.  
20.  Najemca zobowiązany jest zwrócić Spółdzielni równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, które 

znajdowały się w lokalu w chwili wydania go Najemcy. 
21.  Kaucja wpłacana przez najemcę służy zabezpieczeniu roszczeń Spółdzielni wynikających z umowy najmu. W szczególności 

kaucja może być użyta dla pokrycia zaległego czynszu i opłat oraz kosztów napraw i odnowienia lokalu po jego zwrocie.  
22.  Do obowiązków Najemcy należy ubezpieczenie mienia najemcy w lokalu.  
23.  Czynsz najmu oraz inne opłaty wskazane w umowie najmu mogą być corocznie waloryzowane przez Spółdzielnię ze 

skutkiem od dnia 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, o ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres roku kalendarzowego poprzedzający rok 
dokonania waloryzacji, zaś w przypadku zastąpienia go innym wskaźnikiem – ten inny wskaźnik. Waloryzacja nie stanowi 
zmiany umowy najmu i jest dokonywana w drodze pisemnego powiadomienia Najemcy.  

24. Wszelkie płatności na rzecz Spółdzielni realizowane są na rachunek bankowy wskazany na dokumentach księgowych lub 
umowie najmu. Dopuszcza się doręczanie faktur i innych dokumentów księgowych w drodze elektronicznej. Dokumenty 

te uznaje się za doręczone w dniu wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany przez Najemcę.  
25.  Data wpływu płatności na rachunek Spółdzielni przyjęta jest jako data zapłaty. 
26.  Niedochowanie terminu płatności upoważnia Spółdzielnię do naliczania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia.  
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27.  Wszystkie płatności wynikające z umowy najmu Najemca jest zobowiązany regulować w terminie bez wezwania. 
Ewentualne nadpłaty zaliczane będą na poczet przyszłych opłat Najemcy bądź zwracane Najemcy według uznania 

Spółdzielni.   
28.  Obowiązek zapłaty czynszu najmu obciąża Najemcę niezależnie od faktycznej eksploatacji przedmiotu najmu.   
29.  Celem zabezpieczenia realizacji warunków umowy najmu, a w szczególności płatności za najem Spółdzielnia, jeżeli 

umowa najmu nie stanowi inaczej, pobiera od Najemcy kaucję pieniężną według zasad ustalonych przez Spółdzielnię, w 

wysokości każdorazowo określanej w umowie najmu i płatnej przed dniem wydania przedmiotu najmu. Najemca dokona 
wpłaty kaucji  przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni określony w umowie najmu lub w osobnym dokumencie 
wystawionym przez Spółdzielnię.   

30.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sytuacją osobistą, Najemca lokalu mieszkalnego może wystąpić 

do Spółdzielni z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o zawieszenie czynszu najmu lub rozłożenie czynszu 
najmu na raty. Nie dotyczy to innych opłat przewidzianych umową najmu oraz opłat niezależnych od Spółdzielni. Po 
otrzymaniu takiego wniosku wraz z kompletem niezbędnej do jego rozpatrzenia dokumentacji, Spółdzielnia ustosunkuje 
się do takiego wniosku. Wniosek taki podlega indywidualnej ocenie Spółdzielni i uzależniony jest od sytuacji 
ekonomicznej i osobistej w jakiej znajduje się wnioskodawca. Decyzja Spółdzielni ma w tym wypadku charakter 

uznaniowy.   
31.  Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać 

odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim odpowiada wysokości czynszu,  jaki Spółdzielnia 
mogłaby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, Spółdzielnia jako 

właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego. Niezależnie od powyższego 
osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są do zapłaty kosztów związanych z eksploatację lokalu, w tym 
mediów, a w przypadku lokali niemieszkalnych zobowiązane są również do zapłaty kary umownej. 

32.  Spółdzielnia może w każdym czasie potrącić z wpłaconej przez Najemcę kaucji wszelkie należności pieniężne 

przysługujące Spółdzielni, a wynikające lub mające związek z umową najmu, w tym w szczególności kwotę 
niezapłaconego czynszu najmu, kar umownych, opłat, opłat dodatkowych, odszkodowań wraz z odsetkami za okres 
opóźnienia, należności z tytułu uszkodzenia. W przypadku dokonania przez Spółdzielnię potrącenia z kaucji, Spółdzielnia 
może zażądać od Najemcy uzupełnienia kaucji do pierwotnej wysokości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania 

informacji od Spółdzielni o dokonaniu potrącenia.   
Zwrot kaucji, po uwzględnieniu ewentualnych potrąceń nastąpi w terminie jednego miesiąca od rozwiązania umowy 
najmu, pod warunkiem zwrotu Przedmiotu Najmu.  
Zwrot kaucji nastąpi w taki sam sposób w jaki kaucja została wpłacona, chyba że Strony postanowią inaczej.    

33.  W odniesieniu do lokali mieszkalnych, niezależnie od innych postanowień zawartych w umowie najmu, nie później niż na 

miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, Spółdzielnia może wypowiedzieć stosunek najmu, jeżeli Najemca: 
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone 
do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko 

porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 
2)  jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych 

przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub 
dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze 

wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i 
bieżących należności, lub, 

3)  wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody 
właściciela. 

34.  Jeśli lokal nie został wydany Najemcy, Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę najmu z winy Najemcy, w trybie 

natychmiastowym w każdym z następujących przypadków: 
1)  w razie nie stawienia się Najemcy na odbiór lokalu w wyznaczonym terminie lub w przypadku bezpodstawnej 

odmowy jego odbioru, po uprzednim zakreśleniu dodatkowego 14-dniowego terminu na odbiór lokalu i jego 
bezskutecznym upływie,  

2)  nie wpłacił w terminie określonym w umowie najmu wymaganej kaucji, po uprzednim wyznaczeniu mu 
dodatkowego terminu na jej wpłatę, nie krótszego niż 7 dni i bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu,  

3)  nie dostarczył Spółdzielni aktów notarialnych o poddaniu się egzekucji wskazanych w umowie najmu lub innych 
zabezpieczeń przewidzianych umową najmu, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich 

dostarczenie, nie krótszego niż 7 dni i bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu. 
35. Warunki wypowiedzenia najmu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne określa umowa najmu.  
36. Najemca wyraża niniejszym zgodę na weryfikację swojej wiarygodności i wypłacalności przez Spółdzielnię ze wszelkich 

możliwych źródeł. 

37.  Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest podpisanie przez strony umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a w przypadku najemców będących konsumentami klauzul RODO. 

38. Niezależnie od czynszu najmu oraz innych opłat i kosztów wskazanych w umowie najmu, Spółdzielnia ma prawo pobierać 
od Najemcy opłaty, w tym opłaty za usługi dodatkowe, w zakresie i w kwotach wskazanych w umowie najmu.    

39.  W każdym przypadku, gdy umowa najmu lub niniejsze ogólne warunki najmu przewidują obowiązek zapłaty przez 

Najemcę kary umownej, nie pozbawia to Spółdzielni prawa do żądania od Najemcy naprawienia szkody w pełnej 
wysokości na zasadach ogólnych.       

40.  Spółdzielnia ma prawo do dokonania przelewu wynikających z umowy najmu wierzytelności o zapłatę czynszu i innych 
opłat na rzecz banku lub innej instytucji finansującej działalność Spółdzielni.  
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41. W razie sprzeczności postanowień umowy najmu z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków najmu  
pierwszeństwo mają postanowienia umowy najmu. 

42. Zmiany ogólnych warunków najmu wchodzą w życie z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa 
trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony od dnia doręczenia Najemcy nowego ich brzmienia. Zmiany dokonywane w 
tym trybie nie mogą dotyczyć istotnych elementów stosunku najmu (tzw. essentialia negotii). 

43.  Wszelkie Załączniki do niniejszych ogólnych warunków najmu stanowią ich integralną cześć. 

44.  W sprawach nieuregulowanych umową najmu oraz niniejszymi ogólnymi warunkami najmu mają zastosowanie: 
1)  Statut Spółdzielni, 
2)  Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM, 
3)  Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania 

wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM, 
4)  Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM, 
5)  Regulamin funduszu rezerwowego Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM,  
6)  Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób 

Prawnych DOM, 

7)  Regulamin funduszu wkładów  partycypacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM, 
8)  Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztów budowy (wartości początkowej) 

poszczególnych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Prawnych DOM. 
 

 
 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Spółdzielnie Mieszkaniową Osób Prawnych DOM Uchwałą nr ………………… w dniu 

…………………….. r. 

 

 
Podpisy Rady Nadzorczej 

 
 

 
Ewa Zysnarska   Marek Zygmański              Martyna Skrzypkowska 

 


